
Homeruskwar tier Almere - Tantalusstraat en Boreasplein
Met de bouwlocaties aan de Tantalusstraat en het Boreasplein wordt het laatste woonprogramma 
aan dit stadskwar tier toegevoegd. Beide plekken spelen een markante rol bij het binnenkomen 
van dit stadsdeel, leesbaar als een visitekaar tje voor de wijk. Met de toekomstige brug in het 
verlengde van de Tantalusstraat en de toegangsweg vanaf de Pygmalionstraat zijn beide locaties 
prominent in het straatbeeld aanwezig. Dit vraagt ons inziens om een robuuste invulling met een 
sterke samenhang in vormtaal, materialisatie en detaillering. Een hoogwaardig en tijdloos (klein)
stedelijk ensemble die wij tot uiting laten komen in Verandawoningen gelegen aan het water en 
Herenhuizen grenzend aan het plein. 

Er is tijdens het ontwerp van het project veel aandacht uitgegaan naar de materialisatie en 
detaillering van beide woningtypes. Bij beide locaties is gebruik gemaakt van een zelfdragend 
gevelprincipe waarbij de prefabelementen zijn opgenomen in het metselwerk. Door dit stapelen 
ontstaat er samen met een aantal andere slimme ingrediënten (positie gevelopeningen, metselwerk 
hoekoplossing, prefab spuwers en ingemetselde hwa’s) een dilatatieloze gevel wat het robuuste 
karakter van beide projecten versterkt. Daarbij is het materialenpalet zo samengesteld dat er 
na verloop van tijd een fraai patina ontstaat en in de principes van detaillering vervuiling zoveel 
mogelijk wordt tegengegaan. Dit geef t het project een bijzonder duurzaam karakter. Door deze 
eenduidigheid in vormtaal en materialisatie ontstaat een meer stedelijk karakter dat een prettige 
samenhang geeft aan de ruimtelijke structuur van dit stadsdeel, een solide basis voor de wijk. 

referentie metselwerk - HCVA Cadix referentie metselwerk - HCVA Cadix

referentie metselwerk - Praksis Architekter referentie metselwerk- Praksis Architekter 

referentie metselwerk - HCVA Lakenhal referentie houten kozijnen - Morris + Company 

overview van het plangebied met boven de Verandawoningen aan de Tantalusstraat en onder de Herenhuizen aan het Boreasplein



verkaveling: de Verandawoningen vallen ruim binnen de voorgestelde bouwvlakken waarbij de tussengelegen bouwwerken < 30m2 bvo zijn en max. 3,00m hoog; de Herenhuizen volgen exact de opgegeven verkavelingsstructuur en bouwvlakken

voorstel aanpassen kadelijn noordzijde:
- consequenter in vormgeving watergang
- volwaardiger entree voor de wijk
- betere tuin voor aangrenzende kavel

bvo bergingen 
[26m2]

parkeerplaats op eigen terrein

bvo berging
[29m2]

overview van de Verandawoningen aan de Tantalusstraat

overview van de Herenhuizen aan het Boreasplein

achterom hoekwoning

Boreasplein
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Verandawoningen - Tantalusstraat
Aan de Tantalusstraat speelt het water een belangrijk rol in de organisatie van 
het woonprogramma. Om de verblijfskwaliteit en privacy aan de waterzijde te 
versterken is een deel van de diepte van het bouwvlak gebruikt om een kavelbrede 
veranda te realiseren. Deze overdekte buitenruimte wordt zo een verlengstuk van 
de woonkamer en een natuurlijke buffer voor de middagzon. De prefab veranda 
‘rijgt’ de verschillende bouwblokken aan elkaar zodat er een solide plint ontstaat 
waarboven de woningen zijn gepositioneerd. Als kopersoptie is het mogelijk om 
een terras te laten opnemen in het nieuw aan te leggen talud. Aan de straatzijde 
krijgen de woningen een bijzondere allure doordat de hoogte van de veranda is 
doorgezet in een speciale metselwerkstructuur onder 45 gr. De vormtaal van het 
metselwerk is verwerkt in de fijne stalen hekjes, gekoppeld aan houten kozijnen 
die in hout (lak/ver f n.t.b) zijn uitgevoerd. Aan de noordzijde van het ensemble 
markeer t een gelijkwaardig vormgegeven kopgebouw de entree van de wijk. 

de prefab veranda ‘rijgt’ de verschillende bouwblokken aan elkaar zodat er een solide plint ontstaat waarboven de woningen zijn gepositioneerd

aan de noordzijde van het ensemble markeer t een gelijkwaardig vormgegeven kopgebouw de entree van de wijkdiagrammen ontwerpuitgangspuntendoorsnede 1:200
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aan de Tantalusstraat loopt de hoogte van de veranda door in een bijzondere metselwerkstructuur onder 45 gr. 

deze metselwerkstructuur loopt door richting de entreedeur en de bergingen, tussen de bergingen is een doorgang naar de achter tuin voor de tussengelegen tweekappers opgenomen afgesloten met een hekwerk

detaillering: de woningen beschikken over een zorgvuldige detaillering in metselwerk, 
hout (lak/ver f n.t.b.), prefab betonlateien / spuwers en bijzonder vormgegeven hekjes

de kleurstelling van de stenen refereer t naar het grijs-bruin-beige kleurenpalet uit de wijk



Herenhuizen - Boreasplein
Het bouwkavel aan het Boreasplein hebben wij ondanks de verschillende afmeting/
verkaveling opgevat als kleinschalig bouwblok; gelijkwaardig uitgevoerde woningen 
met extra aandacht voor de overgang tussen openbaar en privé. Daarbij is de 
vraag voor een stenen afscheiding tussen de tuinen en het openbaar gebied 
aanleiding geweest om de tuinmuur tot een integraal onderdeel te maken van de 
architectonische verschijningsvorm. Deze tuinmuren zijn opgetrokken in dezelfde 
metselstructuur onder 45 gr. als de Verandawoningen en lopen door in een plint die 
het gehele bouwblok omvat. Bij de gevelopeningen vormt de plint een por taal waar 
in een diepe negge de gevelopeningen richting de straat zijn opgenomen. Naast de 
voordeur is een prefab zitje ontworpen om even in de zon te zitten of een gesprek te 
voeren met de buurvrouw. Ook bij de Herenhuizen is gebruik gemaakt van dezelfde 
steen als de Verandawoningen, evenals de prefab elementen, houten kozijnen en 
stalen hekjes. Deze hekjes zijn in een hogere variant hekwerk terug te vinden als 
toegang tussen de tuinen en het openbaar gebied. 

de Herenhuizen als kleinschalig bouwblok; gelijkwaardig uitgevoerde woningen met extra aandacht voor de overgang tussen openbaar en privé

naast de voordeur is een prefab zitje ontworpen om even in de zon te zitten of een gesprek te voeren met de buurvrouwdiagrammen ontwerpuitgangspuntendoorsnede 1:200
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de hoogte van de tuinmuur (hoogte 2,00m) loopt door in een plint en vormt oplopend de por talen voor de gevelopeningen die zijn opgenomen in een dieppe negge

de kopgevels van de Herenhuizen beschikken over dezelfde ontwerpuitgangspunten als de gevels aan de straat en het plein

detaillering: de woningen beschikken over een zorgvuldige detaillering in metselwerk, 
hout (lak/ver f n.t.b.), prefab betonlateien / spuwers en bijzonder vormgegeven hekjes

de kleurstelling van de stenen refereer t naar het grijs-bruin-beige kleurenpalet uit de wijk


